
ลําดับ EC Present 

ที่ L H (mm) Landuse Animal Bird Fish

1 นครสวรรค ลาดยาว หนองนมวัว หนองนมวัว ม.2 4940I หนองอีเหนี่ยง พท.86 ไร 1.5 6  7.33 100.3 ทํานา - - - ธรรมชาติ-ชอน, 36)FLL1am

(ความจุ 288,348 ลบ.ม.) 29 สวนผัก, ปลอย-แรด,นิล, 43)FLP1am2

มะมวง,สม ตะเพียน,หมอ,กระดี่,

บู,ดุก,ยี่สก,สวาย,

2 นครสวรรค ลาดยาว ลาดยาว บึงหลม ม.25 4940I,IV บึงหลม 3 6 7.13 144.7 ประมง หญาปลอง50% - นกเปดแดง ธรรมชาติ-ดุก,ชอน, 36)FPPa/

พท.~1,000-1,200 ไร 29.7 ทํานา บัว 20% นกเปดผีนอย ฉลาด,แขยง,สรอย,      FLL1am

นกกระยางขาว ปลอย-ตะเพียน,ดุก 43)FPP2b2/

นกอีโกง หมอ,ซิว,กระดี่      FLP1am2

นกไกนา

นกแซงแซว

นกกวัก

3 นครสวรรค แมวงศ วังซาน โพธิ์งาม  ม.3,7 4940IV อางฯหวยหินลับ 2 6 7.32 148.2 ประปา บัวสาย 10% - นกเปดแดง ธรรมชาติ-ชอน,ดุก, 36)FLL1am

พท.น้ํา 100ไร 28.7 ทํานา หญาขน 5% นกกระยาง แขยง,หมอ,กรด 43)FLP1am2

พท.ทั้งหมด 300 ไร สวนสม นกไกนา ปลอย-ยี่สก,

นกกวัก สวาย,ตะเพียน

4 นครสวรรค แมวงค เขาชนกัน หนองปลอง 4940IV อางฯพนันโต 5 7 7.8 324.3 สวนผัก - - - - -

(บอเอกชน "กํานันโต") 29.2

5 นครสวรรค แมวงค แมวงศ บ.เขาแมกระทู 4940IV อางฯหวยน้ําหอม - - - - - -

ม.9 (ขนาดเล็ก) พท.<50ไร

6 นครสวรรค แมวงค แมวงศ บ.เขาแมกระทู 4940IV อางฯทับเสลา 8.26 88.8 - - - - - -

ม.9 พท.<50ไร 30.6

7 นครสวรรค แมวงค แมวงศ บ.เขาแมกระทู 4940II อางฯบานดอนพลอง - - - - - -

ม.9 (ขนาดเล็ก มีพท.10 ไร)

8 นครสวรรค แมวงค แมวงศ บ.เขาแมกระทู 4940II ไมมีชื่อ (ขนาดเล็ก) - - - - - -

ม.9 พท.<50ไร

9 นครสวรรค สวางอารมณ ไผเขียว ทุงสวย 4940II อางฯเขาวัง (ขุดใหม) 5 10 8.22 260.7 ทํานา เกาะกลางน้ํา 20% - นกเปดน้ํา - 36)FLL1am

เพิ่งขุดเสร็จได 1.5 เดือน 28.7 ปลูกผัก 43)FLP1am2

พื้นที่ชุมน้ํา ( Wetland ) ที่อยูพื้นที่จังหวัดนครสวรรค

Codeduration pH Flora
Fauna

หมูบาน
ความลึก (m)

ระวาง ชื่อพื้นที่ชุมน้ํา

(ที่ขุดลอก)

อําเภอ ตําบลจังหวัด



ลําดับ EC Present 

ที่ L H (mm) Landuse Animal Bird Fish

พื้นที่ชุมน้ํา ( Wetland ) ที่อยูพื้นที่จังหวัดนครสวรรค

Codeduration pH Flora
Fauna

หมูบาน
ความลึก (m)

ระวาง ชื่อพื้นที่ชุมน้ําอําเภอ ตําบลจังหวัด

10 นครสวรรค เมือง บางมวง เกาะตาเทพ 5040III บึงพระ 3 6  / 7.54 372 ทํานา - - นกเปดใหญ ธรรมชาติ-หมอ, ชอน, 36)FLL1am

ม.7 (มีพท.80ไร) 37.4 สวนผัก นกกระยาง สรอย,หอยเชอรี่, 43)FLP1am2

ประปา ปลอย- ตะเพียน, 

การเกษตร สลิด,ชะโด,ดุก, ซิว

สลิด ,สวาย,กุงกามกราม

11 นครสวรรค เมือง บางมวง ดอนคู ม.11 5040IV บึงฟู 0.5 2  / 7.69 412 ทํานา บัวหลวง 10% - นกกระยาง ปลาชอน,ดุก,ชะโด, 36)FLL1a 

(มีพท.50ไร) 26.6 นกเปด กระดี่,ซิว,สรอย,นิล,หมอ 43)FLP1a2

12 นครสวรรค เมือง บึงเสนาศ สันพิง ม.1 5040III บึงเสนาศ - 4  / 7.77 486 สวนผัก,ดอกไม - - นกเปด ธรรมชาติ-ดุก,หมอ, 36)FLL2am

(มีพท.~1,000ไร) 26.8 การเกษตร นกกระยาง ปลอย-ซิว,สรอย,ชอน,สลิด 43)FLS1am2

13 นครสวรรค เมือง แควใหญ บางกะแห ม.4 5040III หนองบางกะแห - 6 - 7.53 219 อุปโภค-บริโภค - - นกเปดน้ํา ธรรมชาติ-ซิว,สรอย, 36)FLL2am

กําลังขุดลอก 26.4 ทํานา นกกระยาง กระดี่,นิล,ตะเพียน 43)FLS1am2

(มีพท.~300ไร) ปลูกผัก ชะโด,นิล

6 นครสวรรค เมือง เกรียงไกร เกรียงไกร ม.6 5045III ชวดหัววัด 0.5 8  / 7.66 163 ปลูกพริก - - นกชอนหอย ธรรมชาติ-ดุก,ชอน,หมอ,ซิว 36)FLP1am

(มีพท.~200ไร) 26.7 ทํานา นกกระยาง กระดี่,สรอย,ฉลาด,กราย, 43)FLP1am2

กะทิง,สวาย,กรด

15 นครสวรรค เมือง เกรียงไกร เกรียงไกร ม.6 5045III หนองกรด - 10 - 7.53 501 สวนพริก - - นกเปดน้ํา ธรรมชาติ-ดุก,ชอน,หมอ,ซิว 36)FLL2a 

(มีพท.~100ไร) 26 นกกวัก กระดี่,สรอย,แขยง,ไน,สวาย 43)FLP1a2

นกกระยาง นิล,ตะเพียน,กราย,ชะโด

16 นครสวรรค เมือง เกรียงไกร เจาสนุก ม.6 5045IV หนองใหญ 0.5 15  / 7.63 316 ทํานา - - นกเปดน้ํา ธรรมชาติ-ดุก,ชอน,หมอ,ซิว 36)FLL1a 

(มีพท.~80ไร) 25.7 สวนพริก นกชอนหอย ชะโด,สรอย,กระดี่,ตะเพียน, 43)FLP1a2

บอปลา นกกระยาง นิล,กราย,กรด,ไน,สวาย

17 นครสวรรค พยุหะ น้ําทรง คลองบางเสื่อ 5039IV บึงน้ําทรง 1 5  / 7.65 270 ทําสวน,ไร กก 20% - นกเปด ธรรมชาติ-ชอน,ชะโด,กระดี่ 36)FLL1am

ม.4 (มีพท.~150ไร) 26 ปลูกผัก บัวหลวง  นกกระยาง สวาย,ซิว,สรอย,แขยง,หมอ 43)FLP1am2

ปลอย-ยี่สก,นวลจันทน,นิล

ตะเพียน

18 นครสวรรค โกรกพระ ยางตาล บานตานิว ม.6 5040III หนองตานิว 0.5 5 - 7.34 320 ทํานา - - นกเปด ธรรมชาติ-ชอน,หมอ,กระดี่ 36)FLL1a

(มีพท.~100ไร) 26.8 นกกระยาง ปลอย-ยี่สก,ตะเพียน,นิล 43)FLP1a2



ลําดับ EC Present 

ที่ L H (mm) Landuse Animal Bird Fish

พื้นที่ชุมน้ํา ( Wetland ) ที่อยูพื้นที่จังหวัดนครสวรรค
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หมูบาน
ความลึก (m)

ระวาง ชื่อพื้นที่ชุมน้ําอําเภอ ตําบลจังหวัด

19 นครสวรรค โกรกพระ บางตาล บานหวา ม.2 5040III หนองตานิวนอย 1.5 6  / 7.59 308 ทํานา - - นกเปดน้ํา ธรรมชาติ-ชอน,ชะโด,หมอ, 36)FLL1am

(มีพท.~94ไร) 26.2 นกกระยาง ซิว,สรอย,แขยง,กระดี่,สวาย 43)FLP1am2

20 นครสวรรค เมือง กลางแดน กลางแดน ม.3 5040III หนองหญาแพรก 3 5  / 7.94 391 ไรขาวโพด - - นกกระยาง ธรรมชาติ-ชอน,กระดี่,หมอ, 36)FLL1am

(มีพท.50ไร) 26.2 นกกระลุม แขยง,ชะโด,กราย 43)FLP1am2

ปลอย-ยี่สก,ตะเพียน 

21 นครสวรรค หนองบัว หนองบัว หนองคอก 5140IV หนองคอก 1 6 ประปา - - - - -

(มีพท.<50ไร)

22 นครสวรรค หนองบัว หนองกลับ คลองสมอ 5140IV หนองสมอ (กําลังขุดลอก) - 4 - 6.8 105.9 ทํานาป - - นกกระยาง ธรรมชาติ-ชอน,ดุก,ซิว,สรอย 36)FLL2am

(มีพท.50ไร) 30.8 นกเปดเล็ก หมอ 43)FLS1am2

23 นครสวรรค หนองบัว หนองบัว หนองไผ ม.10 5140IV อางฯลองตู 5 6  / 6.93 202 ประปา - - นกกระยาง ธรรมชาติ-ชอน,ดุก,หมอ,ซิว 36)FLL1am

(มีพท.~100ไร) 30.6 ทํานา นกเปดเล็ก สวาย 43)FLP1am2

ทําสวน ปลอย-กราย,ยี่สก,บึก,สวาย

นิล,ตะเพียน 

24 นครสวรรค หนองบัว วังบอ เขานางตวม 5140IV สระนิพพาน 1 2  / 6.77 461 ประปา - - นกกระยาง ธรรมชาติ-ตะเพียน,ชอน,ดุก 36)FLL1a

ม.1 (มีพท.60ไร) 30.6 นกเปดนอย หมอ 43)FLP1a2

ปลอย-ยี่สก,นวลจันทน

25 นครสวรรค หนองบัว วังบอ เขานางตวม 5140IV คลองหวยใหญ - - - - - -

ม.1 (รพช.17/12/39)

 ความจุ 208,492 ลบ.ม.

26 นครสวรรค ไพศาลี ตะกรอ มะเกลือหวาน 5139I ไมมีชื่อ 2 10  / 7.22 218 ประปาหมูบาน - - นกกระยาง ธรรมชาติ-หมอ, ชอน, ดุก, ซิว 36)FLL1am

ม.14 (มีพท.~100ไร) 30.6 เขตหามจับปลา นกเปด สรอย 43)FLP1am2

27 นครสวรรค ไพศาลี ตะกรอ มะเกลือหวาน 5139IV สระกรวด - 4 - 7 158.3 อุปโภค-บริโภค - - นกกระยาง ธรรมชาติ-ดุก,ชอน,ตะเพียน, 36)FLL2am

ม.14 (มีพท.~50ไร) 31 นกเปดน้ํา นิล,สรอย 43)FLS1am2

28 นครสวรรค ทาตะโก หนองหลวง บานลาด 5140III หวยพาดหมอน 2 4  / 6.73 460 ประปา - - - ธรรมชาติ-ดุก,ชอน,หมอ,ซิว 36)FLL1am

ม.2 (มีพท.~50ไร) 30.1 ทํานาป สรอย,ตะเพียน,นิล 43)FLP1am2



ลําดับ EC Present 

ที่ L H (mm) Landuse Animal Bird Fish

พื้นที่ชุมน้ํา ( Wetland ) ที่อยูพื้นที่จังหวัดนครสวรรค
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หมูบาน
ความลึก (m)

ระวาง ชื่อพื้นที่ชุมน้ําอําเภอ ตําบลจังหวัด

29 นครสวรรค ทาตะโก ทาตะโก ทาตะโก ม.1 5040III เขื่อนตนตาล(1) - 6 - 7.03 417 ประปา - - นกกระยาง ธรรมชาติ-นิล,ชอน,ซิว,สรอย 36)FLL2am

(มีพท.~100ไร) 26.6 นกพิราบ ตะเพียน,กะทิง 43)FLS1am2

นกเปดน้ํา

30 นครสวรรค ทาตะโก ทาตะโก ทาตะโก ม.1 5040II เขื่อนลาง (2) 5 10  / 7.06 315 ประปา - แกะ นกพิราบ ธรรมชาติ-นิล,ชอน,หมอ,ซิว 36)FLL1am

(มีพท.~50ไร) 26.7 แพะ นกกระยาง ตะเพียน,สรอย 43)FLP1am2

โค นกเปดน้ํา

31 นครสวรรค ทาตะโก ทาตะโก เขานอย ม.5 5040II สระผูใหญแกะ 10 20  / 7.17 254 ประปา - - นกกระยาง ธรรมชาติ-ซิว,สรอย,ชะโด,ดุก 36)FLL1am

(มีพท.~50ไร) 26 ทํานา,สวน นกเอี้ยง ชอน,หมอ 43)FLP1am2

สวนผัก นกเปด ปลอย-ยี่สก,นวลจันทน,นิล

ตะเพียน,สวาย

32 นครสวรรค ทาตะโก หัวถนน บานเขาขาด 5040II อางฯเขาแหลม 1.5 6  / 7.11 249 ทํานา บัวหลวง 50% โค นกกวัก ธรรมชาติ-หมอ, ชอน, ดุก, ซิว 36)FLL1am

ม.8 (มีพท.~55ไร) 25.7 แพะ นกกระแตวแรว สรอย 43)FLP1am2

ไกปา นกกระยาง ปลอย-ยี่สก,นวลจันทน,นิล

ตะเพียนไน

33 นครสวรรค ทาตะโก หัวถนน หัวถนนใต 5040II อางฯวัลลภ (ที่ดินสวนตัว) - 15 - ทํานาปรัง - - นกเปดน้ํา ธรรมชาติ-หมอ, ชอน, ดุก, ซิว 36)FLL2am

ม.2 (มีพท.~52ไร) นกกระยาง สรอย 43)FLS1am2

ปลอย-ยี่สก,นวลจันทน,กรด

ตะเพียน,ไน

34 นครสวรรค ทาตะโก หนองหลวง หนองหลวง 5040II หัวบึง 2 6  / 7.37 175.8 - - โค นกเปด ธรรมชาติ-หมอ, ชอน, ดุก, ซิว 36)FLL1am

ม.1 (มีพท.~70ไร) 26.1 สรอย,แขยง 43)FLP1am2

35 นครสวรรค ตากฟา ตากฟา ฝกหวย ม.5 5039I สระโปง 2 5  / 7.22 499 ไรออย - โค นกกระยาง ธรรมชาติ-ดุก,ชอน,หมอ,ซิว 36)FLL1am

(มีพท.~50ไร) 26 ประปา แพะ นกเปดน้ํา สรอย,กุง,หอย 43)FLP1am2

ทําสวน นกเอี้ยง ปลอย-ยี่สก,นวลจันทน,กรด

นิล,ไน,สวาย,ตะเพียน

36 นครสวรรค ตากฟา อุดมพันยา หนองรั้ว ม.16 5039II หนองรั้ว 0.5 5  / 7.19 734 ไรออย กกสามเหลี่ยม 70% โค นกเปดน้ํา ธรรมชาติ-ชอน,ดุก,หมอ,ซิว 36)FPPb

(มีพท.~100ไร) 25.7 ประปา บัวหลวง 25% นกกวัก สรอย 43)FPP2c2

นกกระยาง ปลอย-นิล,ยี่สก,ตะเพียน



ลําดับ EC Present 

ที่ L H (mm) Landuse Animal Bird Fish

พื้นที่ชุมน้ํา ( Wetland ) ที่อยูพื้นที่จังหวัดนครสวรรค
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Fauna

หมูบาน
ความลึก (m)

ระวาง ชื่อพื้นที่ชุมน้ําอําเภอ ตําบลจังหวัด

37 นครสวรรค ตาคลี ตาคลี หนองรั้ว ม.16 5039II สระทะเล 2 4  / 7.57 523 - - - - ธรรมชาติ-ตะเพียน,สวาย,นิล 36)FLL1am

(มีพท.~50ไร) 25.8 ยี่สก,ชอน,ดุก,หมอ,ซิว,สรอย 43)FLP1am2

38 นครสวรรค ตาคลี ตาคลี หนองรั้ว ม.16 5039II ไมมีชื่อ 7.4 790 - ผักตบชวา 55% - นกเปดน้ํา - -

(มีพท.<50ไร) 25.9 บัวหลวง 25%

39 นครสวรรค ตาคลี ตาคลี หนองรั้ว ม.16 5039II อางฯกองบิน 4 3 6  / - - - นกเปดน้ําใหญ ธรรมชาติ-หมอ,ดุก,ชอน,ซิว 36)FLL1am

(มีพท.50ไร) สรอย 43)FLP1am2

ปลอย-ยี่สก,นวลจันทน,นิล

ไน,ตะเพียน

40 นครสวรรค เมือง วัดไทร บานดงยาว 5040III ไมมีชื่อ  15 18  / 7.59 153 สูบน้ําทํานา - - นกกระยาง ธรรมชาติ- ดุก, ชอน , กระดี่ 36)FLL1am

ม.12 (บอเอกชนเปนบอขุด) 27.8 สวาย,หมอ 43)FLP1am2

41 นครสวรรค เมือง วัดไทร บานดงยาว 5040III บอเอกชน 5 10  / ทํานา - - - - -

ม.12 พท.<50ไร

42 นครสวรรค เมือง หนองกรด หนาผา ม.1 5040III หนองพง (กรมชลประทาน) - 3  / 7.68 436 ทํานา - - นกกระยางขาว ธรรมชาติ- ดุก , ชอน ,กระดี่, 36)FLL2am

(มีพท.>100 ไร) 27.4 ประปาหมูบาน ชะโด 43)FLS1am2

ปลอย-ยี่สก,ตะเพียน

43 นครสวรรค เมือง หนองกรด บานหินกอน 4940II ไมมีชื่อ - 4 - สูบน้ําทํานา - - นกกระยางขาว - 36)FLL2am

ม.14 43)FLS1am2

44 นครสวรรค เมือง หนองกรด บานวังเดื่อ 4940II อางฯประปา 0.2-0.3 5  / 7.57 196 ประปา ผักตบชวา 30% - นกเปดเล็ก - 36)FLL1am

ม.9 (มูลนิธิชัยพัฒนา) 26.4 ทํานา นกกระยางขาว 43)FLP1am2

45 นครสวรรค เมือง หนองกรด บานวังเดื่อ 4940II อางฯเขาหินเพลิง - 8-9 - ทํานา ผักตบชวา 30% - นกเปดเล็ก - 36)FLL2am

ม.9 (มูลนิธิชัยพัฒนา) ประปา นกกระยางขาว 43)FLS1am2

46 นครสวรรค โกรกพระ โกรกพระ บานในคลอง 5040III หนองหวาย - 4 - 7.76 246 ทํานา บัว 30% - นกเปดใหญ ธรรมชาติ-สวาย,ชอน,ดุก,หมอ 36)FLL2am

ม.2 กรมประมงลอก ขุดสระ 27 นกกระยาง ปลอย-ยี่สก,นวลจันทน 43)FLS1am2

(ลอกบางสวน) นกกวัก

47 นครสวรรค โกรกพระ ศาลาแดง ศาลาแดง ม.4 5040III หนองอายสอ 1 6  / 7.65 245 ทํานา - - - ธรรมชาติ-ดุก,ชอน, กระดี่ 36)FLL1a

27 ไรกลวยไข สวาย,ชะโด,หมอ 43)FLP1a2



ลําดับ EC Present 

ที่ L H (mm) Landuse Animal Bird Fish

พื้นที่ชุมน้ํา ( Wetland ) ที่อยูพื้นที่จังหวัดนครสวรรค

Codeduration pH Flora
Fauna

หมูบาน
ความลึก (m)

ระวาง ชื่อพื้นที่ชุมน้ําอําเภอ ตําบลจังหวัด

48 นครสวรรค โกรกพระ นากลาง บางกระจังงาม 5040III บึงกระจังงาม - 4 - ทํานา - - นกเปดเล็ก ธรรมชาติ-สวาย,ชอน,ดุก,หมอ 36)FLL2a

ม.15 นกกระยางขาว ปลอย-ยี่สก,นวลจันทน 43)FLS1a2

นกกวัก

49 นครสวรรค โกรกพระ นากลาง ทาทราย ม.4 5040III บึงละหานน้ําใส 2 6  / สูบน้ําทํานา - - นกเปดเล็ก ธรรมชาติ-สวาย,ชอน,ดุก,หมอ 36)FLL1am

(กรมชลประทาน) นกกระยางขาว ปลอย-ยี่สก,นวลจันทน 43)FLP1am

นกกวัก

50 นครสวรรค โกรกพระ นากลาง บานหัวโปง 5040III หนองถามความ 0.3 2  / ทํานา - - - - 36)FLL1am

ม.6 43)FLP1am2

51 นครสวรรค โกรกพระ บางประมง บานทาทรุด 5040III บึงสําโรง 0.5 2  / จับปลา - - นกเปดเล็ก - 36)FLL1am

ม.1 นกเปดแดง 43)FLP1am2

นกกระยาง

52 นครสวรรค เมือง นครสวรรค- ยางโนน ม.2 5040III บึงออ 5 10  / 8.22 231 จับปลา - - นกเปดเล็ก ธรรมชาติ-ชอน,นิล 36)FLL1am

ตก 26.1 นกเปดใหญ ปลอย-นิล 43)FLP1am2

นกกระยาง

53 นครสวรรค เมือง ตะเคียนเลื่อน บานเกาะ ม.6 5040III หนองน้ําดวน 1.5 3  / ปลูกกลวย - - นกกระยาง ธรรมชาติ-ดุก,ชอน,ตะเพียน, 36)FLL1am

(อบต.) ปลูกขาวโพด หมอ,กระดี่ 43)FLP1am2

ปลอย-ยี่สก,นวลจันทน,นิล

54 นครสวรรค ชุมแสง ทับกริช ทุงแวน ม.13 5040I หนองสนุน - 5 - 6.96 390 สูบน้ําทํานา - - - ธรรมชาติ-ดุก,ชอน,สวาย,หมอ 36)FLL2am

(กรมชลประทาน) 30.2 กระดี่,ชะโด 43)FLS1am2

55 นครสวรรค ชุมแสง ทับกริช หนองแมพังงา 5040I หนองแมพังงา (ขุดบางสวน) - 5 - 7.02 390 ทํานาปรัง - - นกเปดแดง ธรรมชาติ-กระดี่,ทับทิม,นิล 36)FLL2am

ม.5 สวนลางเรียกวา"หนองสนุน" 29.7 นกกระยางขาว ชะโด,สวาย,ดุก,หมอ,ชอน 43)FLS1am2

56 นครสวรรค ชุมแสง พันลาน บานพันลาน 5040I หนองมาบสะตือ 1.5 6  / 7.14 314 ทํานา บัวสาย 7% - นกเปดเล็ก - 36)FLL1am

ม.2 (ขุดลอกบางสวน 1:3) 29.4 นกกระยางขาว 43)FLP1am2

57 นครสวรรค ชุมแสง พันลาน บ.ทาจันทร ม.1 5040I บึงพุทรา 0.5 6  / 7.3 293 ปลูกขาวโพด - - นกเปดใหญ ธรรมชาติ-ชะโด,กระดี่,หมอ 36)FLL1am

บ.วังยาง ม.2 (ขุดลอกบางสวน) 29.7 ปลูกพริก ดุก,ชอน 43)FLP1am2

58 นครสวรรค ชุมแสง ทาไม บานบงึหมัน 5040IV บึงเสือ 1 5  / 7.25 292 ทํานา - - นกกระยางขาว ธรรมชาติ-ชอน,สรอย,สวาย 36)FLL1am

29.2 ตะเพียน,ชะโด 43)FLP1am2



ลําดับ EC Present 

ที่ L H (mm) Landuse Animal Bird Fish

พื้นที่ชุมน้ํา ( Wetland ) ที่อยูพื้นที่จังหวัดนครสวรรค

Codeduration pH Flora
Fauna

หมูบาน
ความลึก (m)

ระวาง ชื่อพื้นที่ชุมน้ําอําเภอ ตําบลจังหวัด

59 นครสวรรค ชุมแสง โคกหมอ บานเนิน ม.4 5040IV หนองในวัง 5 10  / 7.3 155.5 - ผักตบชวา - - ธรรมชาติ-ดุก,ชอน,หมอ 36)FLL1a

29.9 ปลอย-นวลจันทน,ยี่สก,ไน 43)FLP1a2

60 นครสวรรค ชุมแสง โคกหมอ บานบึงสคร 5040IV บึงกบลคร 1.5 6   / 7.39 310 ทํานา - - - ธรรมชาติ-กระดี่,ชะโด,ชอน 36)FLL1am

ม.6 (กรมชลประทาน) 20.9 หมอ,ดุก 43)FLP1am2

61 นครสวรรค ชุมแสง ทับกริชใต หนองสักกะพัง 5040IV หนองสักกะพัง 0.5 6  / 7.27 915 ทํานา - - นกกระยางขาว ธรรมชาติ-ดุก,หมอ,กระดี่ 36)FLL1am

ม.3 29.2 นกเปดแดง 43)FLP1am2

62 นครสวรรค ชุมแสง ทับกฤตใต บ.ทับกฤตใต 5040III หนองซับกฤต 0.2 5  / 7.55 164.8 ทํานา - - นกกระยางขาว ธรรมชาติ-หมอ,ดุก,ชอน,กระดี่ 36)FLL1am

ม.7,8 30.4 ปลูกพริก นกเปดเล็ก นิล 43)FLP1am2

ขาวโพด นกเปดใหญ

63 นครสวรรค ชุมแสง ทับกฤตใต ทับกฤตใต 5040III บึงพาลี 0.2 2  / 7.56 104.8 ทํานา - - นกกระยางขาว ธรรมชาติ-หมอ,ดุก,ชอน,กระดี่ 36)FLL1a

ม.8 30.4 ไรขาวโพด นกเปดเล็ก นิล 43)FLP1a2

สวนพริก นกเปดใหญ

64 นครสวรรค บึงบระเพด็ 7.82 338 - - - - - -

25.4

65 นครสวรรค เกาเลี้ยว หนองเตา ทุงตาทั่ง 5040IV บึงระมาน  (มีพท.70-80ไร) - 5 - 7.02 2.7 ทํานาปรัง - - นกเปดเล็ก ธรรมชาติ-กระดี่,หมอ,ชอน 36)FLL2am

ความจุ440,266 ลบ.ม. 30.6 นกกระยาง ปลอย-ตะเพียน,นวลจันทน, 43)FLS1am2

รพช.18 เม.ย. 29 ยี่สก

66 นครสวรรค ชุมแสง ทาไม บ.หนองขอน 5040IV บึงยาง - 4 - ทํานา - - นกเปดใหญ ธรรมชาติ-กระดี่,หมอ,ชอน 36)FLL2a

ม.8 (มีพท.120ไร) นกปากหาง ดุก,ตะเพียน 43)FLS1a2

นกกระยาง

67 นครสวรรค ชุมแสง ทาไม บ.ทาไม ม.2 5040I ดงกระพี้ 0.5 35  / 6.95 186.1 สูบน้ําทํานา - - นกกระยาง ธรรมชาติ-กระดี่,หมอ,ชอน 36)FLL1a

31.3 นกเปดใหญ ดุก 43)FLP1a2

68 นครสวรรค ชุมแสง ทาไม บานบึงปว 5040I บึงปว 0-2 3 - 7.2 191 ทํานา - - นกกระยางขาว ธรรมชาติ-กระดี่,หมอ,ชอน 36)FLL1am

ม.9 (กรมประมง) (แหง) 30.1 สวนผัก นกกระจอก ปลอย-ตะเพียน,นวลจันทน, 43)FLP1am2

นิล

69 นครสวรรค ชุมแสง ทาไม บ.หนองดง 5040I หนองตอ 1.5 4  / 7.38 152.4 รดน้ําสวนผัก - - นกกระยาง ธรรมชาติ-กระดี่,หมอ,ชอน 36)FLL1am

ม.6 (อบต.ทาไม 8 ก.ค.45) 31.3 สวนขาวโพด นกกวัก ดุก,สวาย 43)FLP1am2

พริก,มะเขือ



ลําดับ EC Present 

ที่ L H (mm) Landuse Animal Bird Fish

พื้นที่ชุมน้ํา ( Wetland ) ที่อยูพื้นที่จังหวัดนครสวรรค

Codeduration pH Flora
Fauna

หมูบาน
ความลึก (m)

ระวาง ชื่อพื้นที่ชุมน้ําอําเภอ ตําบลจังหวัด

70 นครสวรรค ชุมแสง เกยไชย ลาดปรัง ม.1 5040I หนองลาดปลัง 0.5 6  / 7.08 995 ทํานาปรัง - - นกกระยางขาว ธรรมชาติ-ทุกชนิด 36)FLL1am

(กรมชลประทาน) 31.5 นกเปดเล็ก 43)FLP1am2

71 นครสวรรค ชุมแสง พิกุล พิกุล ม.4 5040I หนองสมบูรณ (หนองฆะมัง) 1 4  / 7.03 278 สูบน้ําทํานา - - - ธรรมชาติ-ดุก,ชอน, ตะเพียน 36)FLL1am

(มีพท.8ไร) สหกรณ 31.4 กระดี่,สวาย 43)FLP1am2

72 นครสวรรค ชุมแสง พิกุล บางไทร ม.1 5040I ไมมีชื่อ - 2 - 6.96 320 ทํานา - - นกกระยางขาว ธรรมชาติ-ดุก,ชอน, ตะเพียน 36)FLL2a

(ลอกแลว) 31.6 นกยางกอก หมอ,สรอย,กระดี่,สวาย 43)FLS1a2

73 นครสวรรค ชุมแสง ฆะมัง ฆะมัง ม.8 5040I หนองทราย 0.5 5  / 7.32 212 ทํานา - - นกยางกอก มากมายหลายชนิด 36)FLL1am

31.5 นกกระยางขาว 43)FLP1am2

74 นครสวรรค ชุมแสง ฆะมัง ฆะมัง ม.8 5040I หนองกรวด 1.5 5  / 7.23 194 ทํานา - - - ปลอย-ตะเพียน,นวลจันทน, 36)FLL1am

(กรมชลประทาน) 7.23 ยี่สก 43)FLP1am2

75 นครสวรรค ชุมแสง เกยไชย เกยไชย ม.6 5040I (ไมมีชื่อ)  0.5 6  / 7.12 400 นาปรัง บัว 5% - นกเปดน้ํา ปลอย-ตะเพียน,นวลจันทน 36)FLL1am

31.5 นกกระยางขาว 43)FLP1am2

76 นครสวรรค เกาเลี้ยว เขาดิน ดงเมือง ม.7 5040IV บึงใหญ 0.5 3  / 7.46 218 ทํานาปรัง - - นกเปดเล็ก ธรรมชาติ-ดุก,ชอน, ตะเพียน 36)FLL1am

(กรมชลประทาน) 27.5 ปลอย-ยี่สก,นวลจันทน 43)FLP1am2

77 นครสวรรค เกาเลี้ยว เขาดิน บ.แหลมสมอ 5040IV หนองบอน (หนองเสลา) 0.5 5  / 7.5 266 ทํานา - - นกเปดใหญ ธรรมชาติ-ดุก,ชอน, กระดี่ 36)FLL1am

ม.9 27.2 นกกระยาง หมอ 43)FLP1am2

ปลอย-ยี่สก,นวลจันทน,นิล

ตะเพียน

78 นครสวรรค บรรพตพิสัย บานแดง น้ําหัก ม.6 4940I บอน้ําเสีย (บอสงเหลา) - - - - - -


